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Lampiran 4 . Surat Permohonan Menjadi Responden .

PERMOHONAN MENJADI RESPONDEN

Kepada Yth
Bapak/Ibu Responden

Dengan Hormat
Saya yang bertanda tangan dibawah ini :
Nama : Asa Amita
NIM : 30901501895
Adalah mahasiswa program studi S1 Keperawatan Fakultas Ilmu Keperawatan
Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang sedang melakukan penelitian
dengan judul “HUBUNGAN KEBUTUHAN SPIRITUAL DENGAN
TINGKAT RESIKO BUNUH DIRI PADA PASIEN GANGGUAN JIWA
DI RSJD DAERAH Dr.AMINO GONDOHUTOMO PROVINSI JAWA
TENGAH “ penelitian ini tidak menimbulkan akibat yang akan merugikan
bagi siapapun . Kerahasiaan seluruh informasi akan dijaga dan hanya
digunakan untuk kepentingan penelitian . Tidak ada paksaan dalam
keikutsertaan untuk menjadi responden penelitian . Untuk itu saya mohon
kesediaan Anda untuk berpartisipasi menjadi responden dalam penelitian ini .
Atas perhatian dan partisipasi Anda , saya ucapkan terimakasih .

Semarang ,.......................2019

Hormat Saya

Asa Amita



Lampiran 5. Surat Persetujuan Menjadi Responden

LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI RESPONDEN

Yang bertanda tangan dibawah ini :
Nama :
Umur :
Alamat :
Dengan ini saya menyatakan , saya bersedia menjadi responden dalam
penelitian yang dilakukan oleh :
Nama : Asa Amita
NIM : 30901501895
Institusi Pendidikan : Program Studi S1 Keperawatan FIK UNISSULA
Semarang .
Demikian surat pernyataan kesanggupan ini saya buat dengan suka rela dan
tanpa adanya paksaan dari peneliti .

Semarang ,........................2019

Responden

(                      )



Lampiran 6 . Kuesioner Penelitian

A.Kuesioner kebutuhan spiritual

Pertanyaan kuesioner

No.responden             : ( diisi oleh peneliti )

Nama                           :

Pendidikan terakhir  :

Pekerjaan                    :

Wali dari ananda       : umur ______ tahun _____ bulan

Alamat                         :

PETUNJUK PENGISIAN

Berikut ini sejumlah pernyataan yang terdiri dari dua bagian yaitu kuesioner I dan
kuesioner II .

1.Kuesioner ini semata-mata untuk keperluan akademis atau penelitian .

2.Pilihlah salah satu jawaban dari empat alternatif jawaban yang telah disediakan
sesuai dengan keadaan diri anda . Berikan tanda contreng (√) pada salah satu
pilkihan jawaban .

TP = Tidak dilakukan sama sekali (0% tidak pernah dilakukan) .

JR = Jarang dilakukan (pernah tapi tidak selalau dilakukan).

SR = Sering dilakukan (tidak selalu tetapi lebih sering dilakukan ).

SL = Selalu dilakukan (100% dilakukan) .

3.Setiap pernyataan hanya boleh ada 1 pilihan jawaban . Menjawab pernyataan ini
tidak ada suatu anggapan baik , cukup atau kurang . Semua berdasarkan kenyataan
yang ada di dalam diri anda . Maka kejujuran sangat diperlukan untuk menjawab
sesuai dengan kesadaran diri anda . Identitas dan jawaban anda akan dijaga
kerahasiaanya .



KUESIONER KEBUTUHAN SPIRITUAL

Pernyataan TP JR SR SL

Hubungan dengan Allah SWT

1. Saya percaya adanya Allah SWT

2. Saya belum menjalankan sholat wajib lima waktu
setiap hari dengan baik

3. Saya selalu berdoa kepada Allah SWT

4. Saya merasa tenang dan tidak marah setelah sholat

5. Saya mengucapkan istighfar saat saya mau marah
dan itu membuat saya tenang dan tidak marah

6. Setiap hari saya selalu berzhikir kepada Allah SWT
7. Saya selalu berdoa sebelum melkakukan kegiatan

apapun
Hubungan dengan diri sendiri dan orang lain

8. Saya tidak pernah mengumpat atau berkata kasar
kepada orang lain

9. Saya tidak merusak kepunyaan orang lain saat
marah

10. Saya menghahrgai agama lain yang selain saya anut
11. Saya meminta sesuatu yang saya inginkan kepada

orang lain dengan baik dan sopan
12. Saya menolak dengan baik dan ramah

13. Saya selalu membantu teman jika ada kesulitan

14. Saya mengungkapkan keinginan kepada teman
dengan ramah

15. Saya menghargai pendapat orang lain jika
pendapatnya berbeda dengan kita

16. Saya selalu mengikuti acara pengajian dan
kerohanian yang ada di lingkungan sini
Hubungan dengan alam semesta

17. Saya selalu menjaga dan merawat tanaman yang ada
di sekitar

18. Saya tidak membunuh dan menyiksa hewan

19. Saya tidak merusak tanaman saat saya marah

20. Saya selalu mensyukuri semua ciptaan Allah SWT



KUESIONER RESIKO BUNUH DIRI

No Pernyataan TP JR SR SL
1. Saya menatap masa depan dengan

antusias dan penuh harap
2. Saya mudah menyerah karena tidak ada

hal yang biasa saya lakukan untuk
membuat diri saya merasa lebih baik

3. Saya sedang berada dalam situasi yang
sulit , saya percaya bahwa situasi yang
sulit itu pasti akan berakhir

4. Saya tidak bisa membayangkan seperti
apa hidup saya 10 tahun yang akan
datang

5. Saya merasa memiliki waktu yang
cukup untuk melakukan hal-hal yang
saya sukai

6. Di masa depan saya berharap untuk
suskes dibidang yang saya sukai

7. Saya tidak bisa membedakan masa
depan saya seperti apa

8. Saya merasa beruntung dan berharap
untuk terus memperoleh keberuntungan

9. Saya bukan orang yang beruntung
sehingga saya ragu apakah saya
memperoleh keberuntungan di masa
depan

10. Pengalaman saya di masa lalu membuat
saya lebih siap untuk menghadapi masa
depan

11. Dalam bayangan saya dimasa depan
saya akan lebih banyak mengalami
kesulitan daripada kemudahan

12. Saya ragu apakah saya bisa meraih cita-
cita

13. Ketika saya membayangkan masa depan
saya berharap akan lebih bahagia
daripada saya yang sekarang

14. Apakah yang saya harapkan tidak sesuai
dengan yang saya inginkan

15. Saya yakin masa depan saya akan cerah

16. Saya tidak pernah mendapatkan apa
yang saya inginkan , oleh karena itu
saya rasa percuma untuk mengharapkan
sesuatu



17. Sangat tidak mungkin bagi saya untuk
benar-benar merasakan kepuasan di
masa depan

18. Saya merasa masa depan saya masih
belum jelas

19. Saya rasa saya pantas mendapatkan
masa-masa yang menyenangkan
daripada masa-masa sulit

20. Tidak ada gunanya berusaha untuk
mendapatkan apa yang saya inginkan
karena mungkin benar saya tidak akan
berhasil



Lampiran 7 . Hasil SPSS

Statistics

jenis kelamin Usia

kebutuhan

spiritual resiko bunuh diri

N Valid 35 35 35 35

Missing 0 0 0 0

jenis kelamin

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative

Percent

Valid laki-laki 25 71.4 71.4 71.4

perempuan 10 28.6 28.6 100.0

Total 35 100.0 100.0

Usia

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative

Percent

Valid 16-29 23 65.7 65.7 65.7

30-45 12 34.3 34.3 100.0

Total 35 100.0 100.0

kebutuhan spiritual

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative

Percent

Valid Baik 13 37.1 37.1 37.1

Cukup 21 60.0 60.0 97.1

Kurang 1 2.9 2.9 100.0

Total 35 100.0 100.0



resiko bunuh diri

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative

Percent

Valid Berat 5 14.3 14.3 14.3

sedang 28 80.0 80.0 94.3

Ringan 2 5.7 5.7 100.0

Total 35 100.0 100.0

kebutuhan spiritual  * resiko bunuh diri  Crosstabulation

resiko bunuh diri

Totalberat sedang ringan

kebutuhan spiritual baik Count 2 11 0 13

% within kebutuhan spiritual 15.4% 84.6% .0% 100.0%

cukup Count 3 16 2 21

% within kebutuhan spiritual 14.3% 76.2% 9.5% 100.0%

kurang Count 0 1 0 1

% within kebutuhan spiritual .0% 100.0% .0% 100.0%

Total Count 5 28 2 35

% within kebutuhan spiritual 14.3% 80.0% 5.7% 100.0%



Correlations

kebutuhan

spiritual resiko bunuh diri

Spearman's rho kebutuhan spiritual Correlation Coefficient 1.000 .425*

Sig. (2-tailed) . .011

N 35 35

resiko bunuh diri Correlation Coefficient .425* 1.000

Sig. (2-tailed) .011 .

N 35 35

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).



Lampiran 8. Lembar Konsultasi











Lampiran 9. Daftar Riwayat Hidup

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Asa Amita

Tempat , Tanggal lahir : Kendal , 17 April 1998

Jenis Kelamin : Perempuan

Pekerjaan : Mahasiswa

Alamat Rumah : Kp.Anyar Rt 02/Rw 08 Krajankulon , Kaliwungu Kendal .

Alamat Institusi : Jl.Raya Kaligawe Km.4 Semarang Po.Box

1054.(024)6581278 .

Pendidikan :

• TK.Tarbiyatul Atfal Kaliwungu , Kendal .

• SDN 02 Krajankulon Kaliwungu , Kendal .

• SMPN 02 Kendal (Spero).

• SMAN 02 Kendal (Smanda) .

• S1 Keperawatan Unissula  Semarang .


